CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 7 de maig de 2019, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Montserrat Carreras García, Xavier Salvadó
Usach, Julio Ramón Berrio, Pedro Ruiz Monje, i Ivan Faccia i Serrano el següent
acord:
“ANTECEDENTS







ESTANYC, SL
SOREA, SAU
BOSIR, SA
VIALS I ASFALTS INDEPENDENTS 1714, SL
COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

Tercer.- En data 22 de març de 2019 es va reunir la mesa de contractació, aixecant-se
l’acta als efectes d’obertura del sobre , i es va comprovar que les empreses complien
amb la documentació establerta al Plec de Clàusules Administratives Particulars,
aixecant l’acta que a continuació es transcriu:

CERTIFICAT

Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 09/05/2019
HASH: 124f4ac34fa9e29c80e929d5a5faa3d6

Segon.- Durant el termini establert per a la presentació de propostes es van presentar
les següents empreses:

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 26 de febrer de 2019 va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix
el contracte per les obres de substitució de 80 metres del col·lector de clavegueram de
l’Av Tarragona, Tram III.

.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
DE SUBSTITUCIÓ DE 80 METRES DEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DE
L’AV TARRAGONA, TRAM III – SOBRE ÚNICCunit, 22 de març de 2019
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte de les obres de substitució de
80 metres del col·lector de clavegueram de l’Av Tarragona, Tram III, aprovat per Junta
de Govern Local de data 26 de febrer de 2019, es constitueix la Mesa de
Contractació a les 12:30 hores, integrada per l’Alcaldessa
MONTSERRAT
CARRERAS GARCÍA, com a Presidenta, ISIDRE ROCA BURES, vocal Arquitecte
municipal, JORDI GASULLA SABATÉ com a Secretari de la Corporació, MÓNICA
LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de l’Interventor municipal, i la Sra.
MATILDE GARCÍA GIMENEZ, Funcionària de la Corporació Municipal, com a
Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.
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Jordi Gasulla Sabaté (1 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 08/05/2019
HASH: 9d28ca9ee15345b82a41760f7caaa4f6

JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 20 de març de 2019, s’han
presentat les empreses següents:
ESTANYC, SL
SOREA, SAU
BOSIR, SA
VIALS I ASFALTS INDEPENDENTS 1714, SL
COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

La Secretaria certifica la relació de documents que contenen el Sobre 1:

Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 56.011,18€
Ampliació de garantia ............................................................................. 36 mesos
PROPOSTA NÚM. 2.- SOREA, SAU, aporta la següent documentació:
Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 56.467,84€
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos

CERTIFICAT

PROPOSTA NÚM. 1.- ESTANYC, SL, aporta la següent documentació:

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a l’obertura dels sobres presentats
en temps i forma mitjançant plataforma de sobre digital, de conformitat amb el Plec de
Clàusules Administratives particulars

Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 56.568,00€
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
PROPOSTA NÚM. 4.- VIALS I ASFALTS INDEPENDENTS 1714, SL, aporta la
següent documentació:
Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 40.250,08€
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
PROPOSTA NÚM. 5.- COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL, aporta la següent
documentació:
Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 50.517,53€
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
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PROPOSTA NÚM. 3.- BOSIR, SA, aporta la següent documentació:

A la vista de la documentació presentada com a propostes econòmiques de les
diferents empreses i d’acord amb el que determina el Plec de Clàusules
administratives particulars en relació a les ofertes anormalment baixes:
-“A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o
desproporcionats la Mesa de contractació aplicarà l’article 149 de la LCSP. La
presumpció d’anormalitat s’establirà tenint en compte l’oferta en el seu conjunt i, en
cap cas, exclusivament el preu. Es consideraren els següents paràmetres:

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada
mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana
es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Aplicant aquests criteris a les ofertes presentades, l’oferta econòmica de l’empresa
VIALS I ASFALTS INDEPENDENTS 1714, SL, es considera una oferta amb valors
anormals o desproporcionats en relació a la resta de proposicions i d’acord amb el que
determina el PCAP.
Per tant i d’acord amb l’apartat 1.17 del PCAP, la Mesa acorda sol·licitar a l’empresa
licitadora VIALS I ASFALTS INDEPENDENTS 1714, SL, perquè justifiqui la seva oferta
i posteriorment l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta
anormal o desproporcionada.

CERTIFICAT

“----

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

A.- Que l’oferta econòmica i/o altre criteri de valor de caràcter automàtic es trobi en
algun dels següents supòsits:

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada es considerarà que la proposició no podrà ser completada,
quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Seguidament i essent les 13:25 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...

Quart.- En data 4 d’abril de 2019 es va reunir novament la Mesa de contractació, als
efectes de valorar la justificació presentada sobre la baixa anormal i continuar amb la
tramitació de l’expedient, aixecant l’acta que a continuació es transcriu:
.../...
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L’empresa disposarà d’un termini de 3 dies, a comptar des de la data de publicació
del requeriment, per presentar les justificacions.

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
DE SUBSTITUCIÓ DE 80 METRES DEL COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM DE
L’AV TARRAGONA, TRAM III – SOBRE ÚNIC-

En la sessió anterior de data 22 de març de 2019 es van obrir els sobres de la licitació
i es va comprovar que l’oferta econòmica presentada per l’empresa VIALS I ASFALTS
INDEPENDENTS 1714, SL, era la més baixa de les presentades i que es podía
considerar una oferta amb valors anormals o desproporcionats en relació a la resta de
proposicions i d’acord amb el que determina el PCAP.
Per tant i d’acord amb l’apartat 1.17 del PCAP, la Mesa va acordar sol·licitar a
l’empresa licitadora VIALS I ASFALTS INDEPENDENTS 1714, SL, la justificació la
seva oferta per tal que l’òrgan de contractació pogués determinar si efectivament
l’oferta resulta anormal o desproporcionada.

CERTIFICAT

A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte de les obres de substitució de
80 metres del col·lector de clavegueram de l’Av Tarragona, Tram III, aprovat per Junta
de Govern Local de data 26 de febrer de 2019, es constitueix la Mesa de
Contractació a les 13:00 hores, integrada per l’Alcaldessa
MONTSERRAT
CARRERAS GARCÍA, com a Presidenta, ISIDRE ROCA BURES, vocal Arquitecte
municipal, JORDI GASULLA SABATÉ com a Secretari de la Corporació, MÓNICA
LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de l’Interventor municipal, i la Sra.
MATILDE GARCÍA GIMENEZ, Funcionària de la Corporació Municipal, com a
Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

Cunit, 4 d’abril de 2019

El Tècnic emet el següent informe:
-“INFORME TÈCNIC SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE LA PRESUNTA BAIXA
TEMERARIA DE LA EMPRESA “Vials i Asfaltats Independents 1714, SL.” EN LA
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “SUBSTITUCIÓ DE 80
METRES DE COL.LECTOR DE CLAVEGUERAM DE L’AV. TARRAGONA (TRAM III)
Exp 5850/2018
La empresa “Vials i Asfaltats Independents 1714, SL.,” presenta en data 27/03/2019,
justificació de la baixa presumptament temerària o desproporcionada referent a la
licitació de la contractació de les obres de substitució de 80 metres de col·lector de
clavegueram de l’av Tarragona, tram III., essent el pressupost de licitació de
60.7818,18 €, exclòs l’IVA i la seva oferta econòmica puja a 40.250,08 €, representa
una baixa del 33,71 %, incurrent en oferta desproporcionada o temerària d’acords amb
els criteris establerts en el plec de clàusules administratives.
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Es va presentar la justificació requerida a l’empresa VIALS I ASFALTS
INDEPENDENTS 1714, SL i es va passar al tècnic per l’emissió del corresponent
informe de valoració.

La justificació
de la baixa presumptament temerària o desproporcionada es
fonamenta essencialment en els següents apartats





Per l’execució de les obres, es realitzarà en personal propi.
Respecta a la maquinaria col·laboren amb l’empresa Catalana d’Infraestructures
i Serveis Associats, SL, i s’adjunta tarifa de preus d’aquesta empresa.
Es presenta la justificació d’ofertes de materials, relació de personal i relació
d’obres realitzades per l’empresa.

En base a la justificació presentada per “Vials i Asfaltats Independents 1714, SL.,” el
tècnic que subscriu, informe lo següent:

No es demostra en cap moment l’experiència de la empresa licitadora en obres similar,
en obres executades al 2018 no es realitza cap intervenció de xarxa de clavegueram
amb terrenys amb nivell freàtic.
Amb el preu de la oferta presentat per l’empresa “Vials i Asfaltats Independents 1714,
SL.,” no es poden executar els treballs projectats, segons les circumstancies normals
del mercat, tal i com es pot veure amb les altres ofertes presentades, on els seus
imports no difereixen substancialment els uns dels altres.
Per tant es proposa a la mesa de contractació la desestimació de la justificació
presentada per la empresa “Vials i Asfaltats Independents 1714, SL.,” de la seva oferta
de anormal o desproporcionada, referent a la licitació de “Reparació de col·lector a l’av
Tarragona, tram III “ i es proposa l’adjudicació a la següent oferta amb més
puntuació.”---En base a l’informe tècnic transcrit, la Mesa acorda no admetre la justificació de
l’oferta presentada i declarar l’oferta de l’empresa “Vials i Asfaltats Independents 1714,
SL” en valors anormals i desproporcionats, per la qual cosa, es continua amb els
valors restants de les ofertes presentades, essent la puntuació obtinguda la següent:

VEC
ESTANY SL

OFERTA PUNTUACIO
ECONOMI
NS oferta
CA
econòmica
60.866,94
56.011,18
4,51
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Les tarifes de preus de maquinaria presentada de l’empresa CISA SL no s’inclouen la
majoria de maquinaria que intervenen a l’obra, i els preus son més elevats que els
previstos en el projecte.

CERTIFICAT

En la anàlisis es pot observar que els costos de estudi son molt baixos i no estan
justificats per uns rendiments que se poden realment esperar en aquest tipus de
treballs, obtinguts d’un pla d’obra que coincideixi amb la realitat de l’execució dels
treballs objecte d’aquest contracte, la modificació de rendiments, son vàlids per
qualsevol tipus d’ofertes, i no es correspon amb un estudi específic per aquesta oferta
en concret.

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

A la justificació de preus, no s’han modificat preus / hora de maquinària, nomes s’ha
modificat el rendiment global de diverses partides.

ESTANY SL
SOREA
BOSIR
COVAN

4,47
4,63
5,00

5
50.517,53
AMPLIACI
O
GARANTI PUNTUACI
A
Ó
36
30
48
40
48
40
48
40
40
PUNTUACIO
NS TOTALS
34,51
44,47
44,63
45,00

Per tant i d’acord amb l’apartat 1.20 del PCAP, la Mesa acorda la classificació de
l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL, en primer ordre.

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

ESTANY SL
SOREA
BOSIR
COVAN
Màxima puntuació

56.467,84
54.568,00
50.517,53

CERTIFICAT

SOREA
BOSIR
COVAN
Màxima
puntuació
Millor oferta
econ.

Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva, el 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs.
Si no és presenta l’esmentada documentació en el termini previst s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta. Se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà per part de l`Alcaldia en
els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP a requerir la mateixa documentació
al licitador següent, per l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Un cop rebuda la documentació correctament es proposa a l’òrgan de contractació, la
Junta de Govern Local, l’adjudicació del contracte.
Seguidament i essent les 13:25 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...
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Es realitzarà la comprovació d’inscripció de l’empresa classificada al RELI, i es
requerirà l’aportació de la següent documentació en termini de 7 dies hàbils:

Cinquè.- En data 17 d’abril de 2019, l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL ha
presentat l’aval bancari requerit per la Mesa de Contractació en sessió de data 4
d’abril de 2019, per import de 2.525,87€.
Sisè.- El Secretari ha emès informe jurídic 62/2019 en data 23 d’abril de 2019 en
relació a la documentació presentada per l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL
i segons la certificació que consta al RELI.
Setè.- L’Interventor emet informe de fiscalització núm 195/2019 en data 29 d’abril de
2019 i document comptable núm. 8930 de disposició de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS

RESOLC
Primer.- RATIFICAR l’acord adoptat per la Mesa de Contractació en sessió de data 4
d’abril de 2019, sobre la no admissió de la justificació presentada per l’empresa
VIALS I ASFALTS INDEPENDENTS 1714, SL, i declarar la seva oferta amb valors
anormals i desproporcionats segons l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal
114/2019 en data 2 d’abril.
Segon.- ADJUDICAR el contracte per les obres de substitució de 80 metres del
col·lector de clavegueram de l’Av Tarragona, Tram III a l’empresa, COVAN OBRES
PÚBLIQUES, SL amb CIF B43133750.
Tercer.- DISPOSAR la despesa per import de 61.126,21€ IVA inclòs (50.517,53 €
més 10.608,68€ corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
0/4520/6290000.
Quart.- NOTIFICAR a l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL que, en el termini
màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació, haurà de
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Cinquè.- NOMENAR com a responsable del contracte per les obres de substitució de
80 metres del col·lector de clavegueram de l’Av Tarragona, Tram III, al Sr. GUIFRÉ
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

CERTIFICAT

Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació en matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3082/2015.

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

COLET I CREUS.
Sisè-PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.
Vuitè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal.

El secretari
Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa
Montserrat Carreras García

CERTIFICAT

Cunit, data de signatura electrònica
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I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.

Número : 2019-0221 Data : 08/05/2019

Novè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.”....................................................................

